
VIDARON IMPREGNAT OCHRANNÝ IMPREGNAČNÝ NÁTĚR NA DŘEVO

Karta techniczna. poslední aktualizace: 2019-05-29

VIDARON IMPREGNAT OCHRANNÝ IMPREGNAČNÝ NÁTĚR NA DŘEVO

Vlastnosti:

- 4 funkce - vytvoří základ, naimpregnuje, posílí a ochrání dřevo
- Proniká hluboko do dřeva
- Impregnuje a posiluje dřevo
- Chrání před houbám a zamodráním
- Chrání před hmyzem

POPIS PRODUKTU

Ochranný impregnační nátěr IMPREGNAT je hloubkově penetrující prostředek zajišťující  kompletní
biologickou ochranu dřeva – účinná ochrana proti houbám, hmyzu a technickým škůdcům dřeva.
Doporučujeme jako základní vrstvu pod ochranné a dekorační barvy, laky, lazurovací laky a univerzální
emaily.

POUŽITÍ

Na údržbu dřeva, zahradního dřeva, oken a dveří a jiné povrchů ze dřeva, hladkých a drsných. určený na
ochranu dřeva v souladu s požadavky na třídy II a III pro používání, bez stálého kontaktu s půdou a vodou. Impregnované dřevo by měly být chráněny
vrchním nátěrem odolným vůči atmosférickým vlivům. Pro použití ve venkovním prostředí. V případě neobvyklých aplikací (např. dřevěných materiálů
použitých při
střešní krytině, exotických a tvrdých druhů dřeva, korkových obkladů, atd.) se poraďte s výrobcem.
VIDARON Ochranná impregnace - Základní nátěr nemůže být používán jako závěrečná vrstva.

WŁAŚCIWOŚCI WYROBU

forma / kapalina
hustota při teplotě 20 ± 0,1 ° C [g/cm3]0,79 - 0,82
Vzhled nátěru po aplikaci na dřevo * / netvoří nátěr
čas schnutí nátěru při teplotě 20 ± 2 ° C a relativní vlhkosti ovzduší 55 ± 5%
stupeň 2, nejvíce h 24

Způsob použití

Obecné informace
-Výběr Konkrétního druhu dřeva má klíčový význam při trvalosti daného elementu zahradní architektury, truhlářství a jiných elementů prováděných ze dřeva.
O řadě popros specialistů.
-V období exploatací impregnovaný povrch bude podléhat procesu stárnutí. Bude probíhat z různou intenzitou v závislosti na podmínkách exploatace. Bude
se projevovat postupně změnou barvy a lesku povrchu, což je typické pro barvířské produkty, čímž intenzivněji sluneční záření, znečištění prostředí, vlhkost
teplota tím bude proces rychleji probíhat.
-Použití Impregnace VIDARON ochranný impregnant - Základní nátěr je vyžadování jako podklad pod barevný impregnant a má konečný vliv na vzhled
nátěru a trvanlivost zabezpečeného dřeva.
-Impregnace Má ochranný vliv a slouží jako prevence biokorózie (nepůsobí v boji proti hmyzu, houbám a plísním a ve předem infikovaném dřevě).
-Čas sušení závisí na počtu vrstev, teploty, vlhkosti a teplotě okolního prostředí a druhu dřeva.
-Nedoporučuje se aplikovat na tvrdé a exotické dřevo

PARAMETRY APLIKACE JEDNOTLIVÝCH METOD

METODY MALOVÁNÍ

PARAMETRY MALOVÁNÍ

viskozita barvy dod přidání ředidla průměr trysky pistole tlak postřiku
 doporučený počet vrstev

[s] [%] [mm] [MPa]

Štětec, ponorná metoda obchodní forma - - - 1

Minimální trvanlivost

24 měsíců
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BALENÍ

700 ml, 2,5 l, 4,5 l, 9 l

Výnosnost

4-6 m2 / l, Doporučené dózování 150-160ml / m2

BARVY

bezbarvý

LZO

Limit obsahu VOC: (kat.A/h/SB )750g/l (2010), výrobek obsahuje max. 750 g/l.

NORMY, ZKOUŠKY A TESTY

PN-C-81753: 2002 druh B

BOZP A Protipožární OCHRANA

BOZP A PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANABEZPEČNOST: Obsahuje: uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, iso-alkany, cyklické <2% aromat, 3-jod-2-propanol butyl
karbamát, tebukonazol, permethrin (ISO). Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Působí velmi toxicky pro vodní organismy, s
dlouhodobými účinky. Obsahuje 3-jod-2-propanol butyl-karbamát. To může vyvolat alergickou reakci. Opakované vystavování působení může způsobit
vysušení nebo popraskání kůže. Udržujte mimo dosah dětí. Vyvarujte se vdechování výparů nebo mlhy. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném
prostoru. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte předepsané osobní ochranné prostředky. V případě nedostatečného větrání používejte
ochranu dýchacích cest. PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / obal segregujte v
souladu s příslušnými ustanoveními. Účinné sloučeniny: 3-jod-2-propanol, butylkarbamát -0,5g / 100 g, Tebuconazol - 0,2 g / 100 g, Permethrin (ISO), - 0,06
g / 100 g. Výrobek v tekuté formě, připravený k použití. Číslo povolení biocidního přípravku: 6438/15. Skladování: Uchovávejte uzamčené při teplotě 0 ° C -
30 ° C. Uchovávejte v původním balení, mimo dosah přímého slunečního světla; na suchém, chladném a dobře větraném místě; odděleně od neslučitelných
materiálů; nápojů a jídla. Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby. První pomoc: Vdechnutí: Přesunout postiženého na čerstvý vzduch. Pokud osoba
dýchá nebo dýchá nepravidelně, kvalifikovaní pracovníci by měli provést umělé dýchání a podat kyslík. V případě ztráty vědomí, uložte postiženou osobu v
pozici umožňující udělení první pomoci a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Zajistěte otevřenou ventilaci. Při požití: vypláchnout ústa vodou. V případě, že
postižená osoba je při vědomí, dejte jí vypít malé množství vody. Nevyvolávejte zvracení. Pokud dojde ke zvracení, hlava by měla být udržována na nízké
úrovni tak, aby zvratky nevstoupilo do plic. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. V případě ztrátu vědomí, by měla být osoba umístěna v pozic na
poskytnutí první pomoci a ihned přivolejte lékařskou pomoc. Zajistěte otevřenou ventilaci. Kontakt s kůží: Zasažené části pokožky důkladně opláchněte
vodou. Odstraňte potřísněný oděv a obuv. Umývejte vodou po dobu minimálně 10 minut. Získejte lékařské poradenství. V případě jakýchkoliv potíží nebo
příznaků, vyvarujte se další práci s produktem. Oděv a obuv důkladně omyjte před opětovným použitím. Při zasažení očí: Okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc. Okamžitě oplachujte oči velkým množstvím vody, občas nadzvedněte horní a spodní víčko. Vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování po
dobu nejméně 10 minut. Chemické popáleniny musí být co nejrychleji ošetřeny lékařem. Likvidace produktu: Dodržovat zákony o odpadech. Zbytky výrobku
by měla být předány do zařízení na likvidaci těchto odpadů nebo určených kontejnerů. Nevyhazujte do kanalizace. Produkt zničte ve speciálním zařízení,
určeném k tomuto účelu, které splňují požadavky v oblasti nakládání s odpady, nebo odevzdejte na autorizované místo likvidace nebezpečných odpadů.
Likvidace obalů a obalových odpadů produktu: Dodržujte předpisy týkající se obalů a obalových odpadů. Prozkoumat možnosti opětovného použití. Prázdné,
čisté obaly mohou být recyklovány. Produktové odpady a znečištěné nádoby by měly být zabaleny, zapečetěny, označené v souladu s místními předpisy. Při
větších množstvích je nutná konzultace s dodavatelem. Při přenosu nevyčištěných prázdných nádob, je třeba informovat příjemce před nebezpečím, které
představují zbytky produktů. 

POZOR!

Informace obsažené v listu jsou určeny k zajištění optimálního využití výrobku, nejsou však základem pro právní odpovědnost Výrobce, protože podmínky
výkonu jsou mimo jeho kontrolu. Jakýkoliv zásah do složení výrobku je nepřijatelný a může výrazně snížit kvalitu použitého materiálu. V případě kombinování
s produkty jiných Výrobců neneseme jakoukoliv zodpovědnost. Výše uvedené informace byly zpřístupněny v dobré víře, podle aktuálního stavu znalostí a
praktických zkušeností. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu obsahu v dalších vydáních bez předchozího upozornění příjemců.
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